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• nu au anunțat nici un canal media că sunt pe punctul
de a repoziționa sau de a schimba radical marca deținută;
• Au setat obiectivele pe termen lung, fiecare marcă fiind
schimbată pe parcursul unui deceniu sau chiar mai mult;
• Schimbările pe care le-au făcut s-au făcut în departamentele lor fără ajutorul unor specialiști externi;
• nu au fost angajate persoane din afara companiei pentru a pune în aplicare noua strategie, aceasta fiind făcută
cu resurse proprii;
• Modificările strategiilor de publicitate au intervenit la
sfârșitul procesului de rebranding.
Prin urmare, o strategie de rebranding reușită nu începe
cu campanii de milioane de dolari, schimbări radicale în
nume, logo sau alte elemente vizuale ale mărcii. Aceasta
pornește prin remedieriea diferitelor probleme interne
printr-un proces orientat dinspre interior. Cu cât schimbarea este mai radicală, cu atât perioada în care consumatorii o vor accepta va fi mai lungă. Astfel, elementele
care urmează să fe schimbate trebuie definite în mod clar,
iar strategia implementată trebuie să ofere garanția că
aceste schimbări vor fi acceptate de către consumatori.
- continuare in pag. 3 -
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multe rute,
dintre care două sunt deosebit de
pitorești. Cel mai scurt dar și cel mai
spectaculos traseu, atunci când vremea este favorabilă, este cel care
traversează Munții Făgăraș, trecând
prin Cârțișoara, unde putem vizita
Muzeul “Badea Cârțan” și, continuăm
apoi pe Transfăgărășan pe lângă
cascadă, până la lacul Bâlea, format
într-un circ glaciar la altitudinea de
2034 m.
După un binemeritat popas la cabana
semilacustră Bâlea lac sau la cabana
Capra, de cealaltă parte a muntelui,
ne îndreptăm spre lacul de acumulare
Vidraru din județul Argeș și mai apoi
spre Mânăstirea Curtea de Argeș,
mănăstirea cUrtea de argeș

construită între 1515 - 1517 de neagoe Basarab. Cine nu știe frumoasa
baladă a meșterului Manole? neagoe
Basarab a fost la studii în Italia și la
Constantinopol, unde sultanul Baiazid
al II-lea i-a încredințat administrarea
construcției unei moschei. Cu aprobarea sultanului, pe lângă calcarul de
Albești–Muscel,
la
construcția
mânăstirii a fost folosită și marmură
adusă din arhipelagul grecesc, aflat
sub control otoman.
Francezul emile-André lecomte du
nouÿ și-a pus amprenta pe transformarea bisericii vechi într-o construcție
regală. Izvorul lui Manole, Fântâna lui
Manole, arborele-lalea, mormintele
unor personalități precum regele Carol
I, regele Carol al II-lea al româniei,
regina Maria a româniei sau radu
de la Afumați, principesa Ana de Bourbon-Parma, regina elisabeta a
româniei (pseudonim literar Carmen
Sylva), sunt doar câteva dintre obiectivele care nu trebuiesc ocolite.
- continuare in pag. 5-8 -
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Tehnologii cheie
care conduc la
transformarea
digitală
Provocările de adoptare a
tehnologiei de mâine sunt, la
baza lor, aceleași indiferent
dacă organizațiile aparțin
unor sectoare diferite:
- B2B (business-to-business),
situația în care un business
face o tranzacție comercială
cu alt business,
- B2C (business-to-consumer),
tranzacția se
desfășoară între companie și
consumator, sau
- B2G (business-to-government), adică situația în care
compania și agențiile guvernamentale folosesc un site
web central pe care schimbă
informații și fac afaceri mai
eficient decât o fac în mod
obișnuit pe web.
continuare in pag. 2
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SATUL ROMâNESC CA
STRUCTURĂ
SOCIAL-ECONOMICĂ
DEfINITORIE
Pentru foarte mult timp, satul a
constituit o structură socialeconomică
fundamentală
a
societăţii româneşti. numeroşi factori au dus la continua remodelare
a structurii acestei entităţi, în
prezent satul, în forma sa
tradiţională şi autentică, regăsinduse într-un proces de accelerată
disoluţie. Motiv în plus pentru ca
studiile despre sat să se
regăsească într-o proporţie mult
mai mare printre preocupările celor
care studiază fenomenele vieţii social-economice autohtone.
Încercarea de a propune o definiţie
convenţională
şi
unanim
recunoscută a satului românesc,
precum şi o clară tipologizare a
acestuia se conturează, încă de la
început, ca o întreprindere dificilă.
- continuare in pag. 6 -
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Se mai numește și serviciul
public de marketing și
cuprinde produse și servicii de
marketing ale diferitelor nivele
guvernamentale prin tehnici
integrate de comunicare în
marketing cum ar fi relații publice strategice, branding, comunicare
de
marketing
(marcom),
publicitate,
comunicații bazate pe web.
Specialiștii
prefigurerază
șapte tehnologii care deja
conduc inovarea, evoluția sistemelor de afaceri și noile categorii de comerț.
Altfel spus, acestea sunt chiar
structurile tehnologice de
bază ale economiei de mâine,
în același mod în care computerele personale, web-ul și
IT-ul tradițional au transformat
mediul de afaceri cu o
generație în urmă.
Acest nou val de transformare
digitală a devenit imperativul
strategic cel mai important
pentru întreprinderi, cel puțin
pentru următorul deceniu.
Tehnologiile despre care vom
vorbi începând cu acest articol sunt: big data, cloud computing,
mobilitatea,
IoT,
virtualizarea (care include realitatea virtuală, realitatea
augmentată), cognitive computing (cunoscut și ca
inteligență artificială sau AI),
noile tehnologii de prototipare
și producție rapidă.
Transformarea digitală implică
transformarea afacerii prin accelerarea proceselor de afaceri, a modelelor, a practicilor
și a experiențelor, cu scopul
de a profita pe deplin de
capacitățile și oportunitățile pe
care tehnologia le prezintă
pentru
a
îmbunătăți
performanța
întregii întreprinderi
într-o
manieră
strategică. Deși fiecare dintre
aceste tehnologii este un
schimbător de joc în sine,
este important să înțelegem
cum integrarea combinată și
stratificată
a
acestor
tehnologii le face exponențial
mai disruptive și mai puternice
decât o abordare tradițională
fragmentată sau izolată în
adoptarea lor.
1. Big Data

transformare digitală
Big data reprezintă puntea
tehnologică de bază între
tehnologiile de gestionare a
informațiilor și tehnologiile de
calcul ale secolului XX și cele
ale secolului XXI; este, de
asemenea, o punte între
modul în care organizațiile au
folosit deciziile critice de zi cu
zi și decizia mult mai eficientă
bazată pe date de luare a deciziilor de care se bucură liderii de piață astăzi.
De la prognoza financiară și
logistică până la designul și
publicitate, Big Data este fundamentul pe careîntreprinderile își construiesc operațiunile
inteligente. Big Data ajută
organizațiile de toate dimensiunile să înțeleagă mai bine
piețele
lor
și
să
îmbunătățească eficiența infrastructurii lor. De asemenea,
ajută la accelerarea cercetării,
precum și la proiectarea și
modelarea impactului unei decizii înainte de a o face. Big
data ajută și la furnizarea unor
experiențe mai bune, mai personalizate clienților și la
măsurarea rezultatelor afacerii în timp real. este, de
asemenea,
motorul
din
spatele automatizării scalabile
a sarcinilor care, odată, necesita o cantitate masivă de
manevră pentru a fi gestionate.
De vreme ce consumatorii,
angajații, dispozitivele și sistemele din jurul nostru
generează cantități uriașe de
date, abilitatea de a captura,
stoca, accesa, procesa, analiza, converti și a acționa
asupra lor devine o mare
provocare. Sistemele de IT
moștenite nu sunt echipate
pentru a manevra date de un
asemenea volum sau cu
viteza necesară. Tehnologiile
care se concentrează pe Big
data sunt proiectate pentru a
face față sarcinii și scalării de
date
în
creștere
ale
organizațiilor, pe care vechile
tehnologii nu le pot realiza.
Big data pot fi dificil de integrat în întreprindere. Cu cât
organizația
este
mai
complexă și mai diversă, cu
atât mai mare este provocarea. există două obstacole
majore în ceea ce privește
adoptarea Big Data.
Primul este reticența din

partea conducerii compartimentelor tehnice de a abandona infrastructura IT veche,
care pare să îndeplinească în
continuare nevoile de bază
ale organizațiilor. Această
mentalitate
"suficient
de
bună" este încă răspândită în
multe organizații ale căror
succes în ultimele două
decenii a fost susținut de
investiții IT interne. nu este
atât de mult din cauză că
necesitatea de a adopta
soluții Big Data nu este
recunoscută de factorii de decizie, ci, pur și simplu nu este
privită ca o prioritate.
Trebuie spus că în nici un moment din istorie, o organizație
nu a progresat vreodată prin
respingerea inovării, a progreselor tehnologice și a progresului. Cimitirele afacerilor din
întreaga lume sunt pline de
mormintele și fantomele companiilor care au refuzat cu
încăpățânare să se adapteze
la schimbare. liderii de afaceri care conduc o companie
pe principiul "suficient de
bună" sunt rareori de succes.
Al doilea obstacol este complexitatea integrării Big Data
într-un model de afaceri, mai
ales atunci când se începe de
la zero. Cu cât organizația
este mai mare, cu atât poate
fi mai greu de înfruntat acest
obstacol. este esențial să se
înțeleagă că adoptarea Big
Data nu este la fel de simplă
ca adoptarea unei singure
tehnologii, cum ar fi virtualizarea sau rețelele colaborative. Aceasta necesită, în
final, o reproiectare completă
a infrastructurii IT a unei
organizații. Aceasta include
straturi de tehnologie interconectate și tipuri complexe
de
competențe,
roluri,
metodologii și procese. Toate
acestea trebuie să fie integrate perfect la scară, prin
hardware, software și oameni,
astfel încât datele să poată fi
capturate, stocate, filtrate, interogate, analizate și vizualizate corespunzător.
Transformarea digitală și
adoptarea Big Data presupune eforturi complexe
pentru a realiza un model de
afaceri performant. Trucul
pentru integrarea Big Data în
orice model de afaceri, indiferent cât de mare și stratifi-
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cat este, constă doar ca să o
faci pur și simplu cu o singură
piesă și un punct de
referință/țintă. Și tot așa unul
după celălalt. nu trebuie să se
întâmple totul deodată și
peste noapte...
Una dintre căile prin care
unele organizații își depășesc
concurenții în această cursă
de adoptare a tehnologiei, pe
lângă prioritizarea adoptării
Big Data și a transformării digitale, constă în construirea
treptată și apoi în scalarea
competențelor interne. Cele
mai de succes și mai agile
dintre ele nu fac acest lucru
doar concentrându-se pe departamentele IT, ci și pe
organizațiile lor în ansamblu,
în special la nivelul liniilor de
afaceri. Pentru aceste companii, adoptarea Big Data este
mai mult un joc de integrare a
afacerilor decât o investiție
tehnologică. Cu cât mai multe
capabilități Big Data pot găsi
un loc în procese specifice de
afaceri care generează rezultate măsurabile, cu atât mai
multe date și într-un timp mai
scurt pot fi integrate. exemple
notabile ale acestui mod de
lucru sunt Amazon, Disney,
Capital one și Starbucks.
Această
acumulare
de
competențe interne poate fi
determinată, în mare parte, de
parteneriatul cu furnizorii,
care pot oferi educație, sprijin
și înțelegere atât în integrarea
IT, cât și în cel al lanțului de
afaceri. Ideea este să creeze
treptat un ecosistem bazat pe
Big Data care să colaboreze
cu furnizorii de IT și tehnologie, în loc să trateze procesul
ca o lansare centrată pe IT a
unor capabilități Big Data a
căror valoare nu a fost încă
definită corect.
Întrucât provocările legate de
infrastructură și implementare
devin din ce în ce mai erodate,
orientarea
IT
se
îndreaptă spre nivelul de
aplicație al Big Data. Pe
măsură ce nivelul de aplicație
coordonează cea mai mare
parte a lanțului de afaceri,
adoptarea soluțiilor Big Data
care răspund nevoilor specifice ale afacerii începe să se
contureze. Un ecosistem din
ce în ce mai mare de instrumente Big Data începe să
aducă mult necesara utilitate

în domeniul funcțiilor cheie ale
afacerii, de la marketing,
vânzări și management de
produs la Hr și logistică.
Soluțiile verticale Big Data
încep de asemenea să
capteze cantități mari de
poziții, în special în domeniul
asistenței medicale, finanțe,
comerț cu amănuntul, managementul
utilităților,
producție și guvernare.
Promisiunea cognitive computingului (AI) a ajutat, de
asemenea, la revigorarea și
stimularea interesului pentru
Big Data, deoarece învățarea
automată
și
inteligența
artificială
sunt
perfect
poziționate pentru a ajuta la
realizarea întregului potențial
al investițiilor Big Data. Dacă
recunoașterea valorii Big Data
și a transformării digitale
poate fi considerată o primă
fază adaptivă, construirea
unei infrastructuri integrate
capabile să capteze, să
stocheze, să prelucreze și să
opereze cantități masive de
date este a doua fază, integrarea cognitive computingului (AI) acest nou model bazat
pe date Big-Data este sigur că
va fi a treia fază în evoluția
Big Data în cadrul întreprinderii.
Din progresele înregistrate în
domeniul asistenței medicale,
al cercetării și al ingineriei,
vedem deja impactul pe care
o integrare rudimentară a AI și
Big Data îl poate avea asupra
îmbunătățirii proceselor, a
inovării și a perturbării pieței.
În opinia noastră, AI va transforma, conduce și deține
nivelul de aplicație al Big Data
în anii următori, până când AI
și Big Data nu se vor mai
putea deosebi unul de
celălalt. A investi în Big Data
reprezintă. în cele din urmă,
investiția
în
inteligența
artificială.
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4. capcane și bariere în procesul de rebranding
orice proces de rebranding ar
putea întâmpina anumite dificultăți
specifice pe parcurs. Acestea ar
trebui să fie clar înțelese pentru a
evita posibilele capcane care pot
apărea. Astfel, literatura de specialitate recunoaște câteva considerente de care trebuie trebuie să se
țină cont înainte și în timpul
dezvoltării și implementării rebranding-ului corporativ, și anume:
părțile interesate, consumatorii,
pregătirea și execuția, numele și
problemele aferente.
Inițial, nevoia de rebranding corporativ ar trebui explicată în totalitate
părților interesate, în caz contrar
ele ar putea percepe costurile sau
cheltuielile implicate de acest proces ca fiind inutile sau supraevaluate. Mai mult, tensiunile dintre
părțile interesate ar putea apărea
ca efect al opiniilor diferite, acestea
având viziuni variate asupra viitorului. ocazional, deciziile privind
rebrandingul devin ”victime” ale
intoleranței
deoarece
se
concentrează exclusiv asupra
acționarilor.
o altă sursă importantă de
dificultăți este asociată cu noua denumire a unei companii sau a unei
organizații. Atunci când aceasta nu

reflectă
nici
personalitatea
corporativă, nici domeniul său de
aplicare, noul nume nu are sens și,
prin urmare, nu trebuie ales. De
asemenea, dacă noul nume nu
este ușor de pronunțat pentru
angajați și pentru clienți sau chiar
este inadecvat într-o țară distinctă
în care operează compania,
schimbarea implicată poate fi un
eșec.
Un proces de rebranding implică
relaționarea cu indivizii, iar barierele
specifice pot fi legate de consumatori și de ideile sau sentimentele
acestora. Tendința oamenilor este
de a respinge ideea de schimbare
și, dacă aceștia nu acceptă în mod
natural schimbarea, nu se vor simți
confortabil cu rebranding-ul corporativ sau vor fi foarte sceptici față de
aceasta. Pe de altă parte, atunci
când vorbim despre partea umană
a unei organizații, vorbim și despre
cultura și viziunile diferite ale
angajaților. Astfel, o posibilă
problemă poate fi reprezentată de
stabilirea mai multor identități în
cadrul unei singure companii, în
special după o fuziune sau pentru
că unii oameni păstrează vechea
cultură, iar alții o adoptă pe cea
nouă. Înțelegerea importanței
acceptării interne a noilor elemente
ale mărcii este un aspect critic.
Dacă schimbarea este realizată
doar pe partea exterioară, iar la
nivel intern nu este acceptată și
implementată, rebranding-ul este
predispus la eșec datorită
superficialității. Angajații stabilesc

legături puternice față de marcă și
o prezintă în lumea exterioară, în
special în cei care activează în industria serviciilor. Prin urmare, valoarea percepută de aceștia ar
trebui să fie una pozitivă.
Mai mult, poate apărea o serie
largă de dificultăți în timpul
proiectării și execuției procesului de
rebranding corporativ. Abordarea
procesului de reconstrucție ca fiind
în principal un exercițiu de comunicare de marketing, subliniază fie că
acesta nu are o valoare importantă
pentru companie din cauza lipsei
de schimbări strategice, fie că
organizația măsoară doar efectele
pe termen scurt. În acest caz, este
important
să
menționăm
consecințele efectuării unor
modificări cosmetice fără a avea un
motiv real. În acest sens, unii autori
au considerat o revizuire redusă a
mărcii ca fiind un pericol, identificând o altă capcană care poate
apărea. Aceasta a fost tratată de
Gotsi și Andriopoulos (2007) ca
fiind: accentul pe etichete în loc de
sensuri.
De asemenea, literatura de specialitate
numește
problema
deconectării de la activitatea și cultura de bază a companiei, ca urmare a divergenței mult prea mari
de la marca ”mamă”, astfel încât
părțile interesate sunt înstrăinate.
În final, Kaikati și Kaikati (2003)
menționează
dezavantajele
pierderii clienților ca efect al atașării
excesive a acestora de brandul existent/vechi, precum și datorită

asocierii mărcii cu o anumită
celebritate.
5. concluzii
Având în vedere faptul că activitatea economică este diversificată
permanent, există noi cerințe pentru adaptarea unei entități atât la
mediul său endogen, cât și la
mediul exogen în care operează.
Astfel, o strategie de rebranding
este utilă doar dacă are capacitatea de a schimba în mod sigur
percepțiile părților interesate, asigurând astfel că procesele vor genera în efecte pozitive în timp util.
Concluzionând, putem sublinia că,
deși adesea atribuit schimbării elementelor vizuale ale unei mărci,
fenomenul de rebranding este unul
foarte complex, implicând diverse
ajustări în întreaga activitate a unei
companii. Pe de altă parte, succesul sau eșecul unei strategii de rebranding se bazează pe percepția
consumatorilor, aceasta fiind factorul cheie care influențează direct
deciziile de cumpărare, contribuind
astfel la volumul vânzărilor și succesiv la profiturile înregistrate de o
companie.
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Un număr mare de studenţi – circa 600
– s-a îndreptat, de la început, spre noua
instituţie de învăţământ superior din
Bucureşti. Faptui a pus şi pune în
lumină una dintre marile calităţi ale
economistului român, o calitate care,
adeseori,
i-a
demonstrat
şi
demonstrează valoarea. Anume, că
preferinţa tineretului studios, cu
aplicaţie, spre domeniul economic, atât
de complex, de dificil dar şi de pasionant, spre „Academia de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale din Bucureşti”
s-a manifestat chiar în condiţiile în care
pentru funcţiile publice erau admişi,
preferenţial, cei cu „Dreptul” şi nu cu
„Academia Comercială”. Deci, nu pentru titluri care, atunci, ofereau o mai
mică perspectivă, s-au dus tinerii la Academia Comercială, ci ca să înveţe, ca
să ştie, ca să-şi poată apoi „câştiga
pâinea”, nu oricum, formal, sub
protecţia diplomei, ci realmente util,
având rezultate palpabile şi profitabile
în activitatea lor. lată o trăsătura puţin
romantică la oamenii pe care trebuie
să-i caracterizeze spiritul practic. ea se
explică. Se explica, poate, şi prin faptul
că, prin meseria lor, economiştii
asumau riscuri. Desigur, riscuri pe care
le calculează şi le diminuează pe cât
posibil – dar riscuri totuşi. riscuri care
le relevă dorinţa şi capacitatea lor intrinseca de a penetra „teritorii noi”, de „a le
cuceri”, de a le finaliza cu profituri. este,
fireşte, un punct de vedere. Acceptat,
acesta demonstrază, o dată mai mult,
interferenţe între artă şi economie, între
„arta de a face bani” şi economie.
6.
Să revenim insă. Fiind deja
un „pom cu roade” care-şi dăltuia şi
afirma tot mai puternic propria personalitate, Academia Comercială din
Bucureşti a trezit rapid adversităţi culpabile, invidii nemeritate, duşmania
celor incapabili. Au fost îndreptate în
direcţia ei „lovituri sub centură” pe care
– multe dintre ele – cu tact şi
înţelepciune, cu distincţie şi rafinament,
cu detaşare şi sobrietate această Academie, prin corpul ei profesoral şi
studenţii săi, a reuşit să le prevină, să le
eschiveze, să le înlăture. În lucrări de
specialitate se subliniază, astfel, o primă
şi puternică opoziţie din partea unor
profesori ai Facultăţii de Drept din
Bucureşti. Aceştia, susţinându-ţi propriile interese de a avea cât mai multe catedre, cursuri – este bine de ştiut că o
catedră echivala, atunci, în planul veniturilor, cu o moşie – de a stăpâni în exclusivitate teritorii cât mai mari, din care,
o parte, totuşi, nu erau ale lor dar le
aduceau avantaje şi profituri, afirmau că
„Academia Comercială nu ar trebui să
reprezinte decât o simplă continuare a
învăţământului economic secundar existent”. ea ar trebui să aibă – vezi bine
– mai mult „un caracter limitat”, „tehnic
practicist”, realizarea unei culturi economice superioare urmând să fie
rezervată exclusiv facultăţilor cu profil juridic; în care însă – în mod paradoxal
sau nu – tocmai economia Politică,
ştiinţele economice erau realmente
subestimate. Alte puncte de vedere –
ne relevă, de asemenea, Vasile Malinschi – susţineau că fenomenele economice ar trebui studiate din două
direcţii net distincte, anume „naţionaleconomică” şi „privat-economică”. În
consecinţă, prima direcţie i-a revenit
Fadultăţii de Drept spre a pregăti
specialişti pentru funcţiuni publice, administrative şi numai a doua – respectiv pregătirea specialiştilor pentru
întreprinderile private –Academiei
Comerciale. Privilegierea unor interese
incorecte se evidenţiază, desigur, cu
pregnanţă. De altfel, în timp, relaţiile
„economiştilor” cu „Dreptul” gândite fără
parti-pri-uri pripite şi nocive, s-au
îmbunătăţit sensibil, fiecare dintre

specialităţi dobândindu-şi şi consolidându-şi „albia" ei adâncă şi largă,
în deplină consonanţă cu înseşi
realităţile societăţii româneşti. Au apărut,
însă, alţi „adversary”, alţi competitori, ale
căror argumente, ţintind şi ele agresiv,
„ţineau” mult mai mult de sfera unor interese groteşti, foarte înguste, de un
ridicol mercantilism. Cum au evoluat
economiştii în instituţiile lor reprezentative, cine erau „adversarii” şi ce
confruntări s-au mai petrecut?
7.
De la începuturi, „Academia
de Înalte Studii Comerciale şi lndustriale” din Bucureşti a avut trei secţii: a)
comerţ, bănci, asigurări; b) industrie; c)
administraţie economică şi consular. Se
formau licenţiaţi ai Academiei,
economişti, pentru cele mai importante
şi în actualitate domenii economico-financiare, pentru piaţa internă ţi export,
pentru promovarea inteligenţei şi muncii
româneşti de calitate si înăuntru şi în
afara graniţelor ţării. În primul an cursurile erau comune, ulterior fiind
prevăzute discipline de specializare în
direcţia secţiilor arătate. Pledându-se
pentru dezvoltarea învăţământului economic superior, se menţiona că „consolidarea şi afirmarea economică a unei
ţări nu se poate face decât sub îndrumarea şi conducerea acelor elemente
care şi-au făcut din cercetare şi din
adâncirea chestiunilor economice o
adevărată specialitate”.
Asemenea ţinte şi strădaniile pentru
atingerea lor secătuiau de
vlagă atacurile celor care din invidie sau
stupiditate se îndreptau împotriva Academiei Comerciale din Bucureşti.
la această primă instituţie de
învăţământ economic superior predau
profesori ce dovedeau, deopotrivă,
cunoştinţe profunde, un larg orizont de
interpretare a noţiunilor şi categoriilor
economice. Predau specialişti ce
demonstrau originalitate şi „suflet
naţional” în abordările teoretice, un spirit
practic ascuţit generat şi din confruntarea cu viaţa economică, din perspectiva unor funcţiuni de mare
responsabilitate în sistemul economic
naţional şi chiar european. Apar fireşti
preocupările
profesorilor
şi
conferenţiarilor, ale şefilor de lucrări şi
asistenţilor îndreptate în direcţia
„acoperirii nu numai a unei singure discipline – ceea ce, desigur, nu ar fi fost
rău, dar ar fi fost altceva – ci a mai multora, cel mai adesea înrudite dar nu întotdeauna”. Ion raăducanu, rector al
Academiei, vreme de aproape un
deceniu a „ţinut” succesiv sau în paralel, cursuri de Cooperaţie, economie
Politică, de Istoria doctrinelor economice, de Finanţe. Ce explicaţii riguroase
puteau fi elaborate dintr-o astfel de
abordare
multidisciplinară,
intradisciplinară şi în acelaşi timp
transdisciplinară... În acelaşi sens,
marele profesor şi om politic, de mai
multe ori ministru, Virgil Madgearu, a
„ţinut” cursuri de „Întreprinderi şi transporturi”, Istoria gândirii economice,
economie Politică, politică economică
şi economie naţională. Bogăţia de idei
şi solutii care caracteriza întotdeauna
expunerile magistrului – ne-o arată în
numeroase note şi însemnări foştii săi
studenţi, deveniţi, la rândul lor,
specialişti de prestigiu –, îşi afla în bună
măsură sorgintea tocmai în capacitatea
sa de a „stăpâni” un larg teritoriu economic, „cu relief variat” cadru în care
definiţiile, relaţiile, noţiunile, judecăţile
dobândeau o structură mult mai
complexă, mult mai respirativa. lata-I pe
Victor Slăvescu, şi el ilustru profesor şi
om politic, în repetate rânduri demnitar,
ministru şi, deopotrivă, preşedinte al
Uniunii Generale a Industriaşilor din
românia. Victor Slăvescu a predat
Studiul întreprinderilor, pe urmă un curs
de economie Politică, poposind însă
mai mult pe cursul „Monedă, Credit,
Schimb şi Tehnică bancară” devenit
cursul său de bază. În raport cu un

asemenea orizont de cercetare, documentare, analiză, expunere, ar fi putut
oare cineva să ofere idei mai docte şi
mai explicite, mai limpezi în domeniu,
mai bogate în semnificaţii decât profesorul Victor Slăvescu? Aproape sigur că
nu. Ce frumos exemplu oferă profesorilor de astăzi astfel de preocupări.
Titanul nicolae lorga a ţinut cursuri de
Istorie contemporană şi diplomatică şi
de istoria comerţului românesc. Contabilitatea publică era predată de G.
Alesseanu, fost preşedinte al Înaltei
Curţi de Conturi dar şi un remarcabil
specialist în domeniul economiei
Politice. Pe urmă, cursul de Drept civil îI
preda un veritabil erudit al domeniului,
profesorul Andrei rădulescu, fost primpreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie.
renumitul, originalul D.r. loniţescu, fost
regent şi cel din 1945, cu „cazaciocul” –
ca să-şi demonstreze „simpatia” faţă de
ruşi, la o mare adunare în faţa
studenţilor a jucat „cazaciocul” – preda
un interesant curs de Politică socială.
Cursurile de limbi străine „ţinute” de profesori precum Z. Gheţu, V. Stoicovici, I.
Pătrăşcanu, C. Berussi etc. reprezentau nu numai însuşirea terminologiei
economice ci şi familiarizarea cu
economia Angliei, Franţei, Germaniei,
Italiei, cu literatura acestor ţări. Facem
aşa acum? Din păcate, cel mai adesea,
nu… Şi în ţară prinsese viaţă un
asemenea model al profesorilor, un
model care, la rândul său, modela după
chipul şi asemănarea lui studenţii.
Bunăoară, la Academia Comercială din
Cluj, profesorul Victor Jinga preda
economie Politică şi Istoria gândirii economice, dar şi Monedă, profesorul D.B.
lonescu „ţinea” cursuri de economie
naţională şi istoria doctrinelor, iar profesorul l. evian „ţinea” atât cursul de
economie naţională cât şi pe cel de
economia întreprinderilor etc.
Să notăm că la instituţiile de învăţământ
superior, pe lângă disciplinele teoretice
ca atare, pe lângă disciplinele fundamentale ale secţiilor menţionate, din ce
în ce mai pregnant s-au introdus în programele de studiu disciplinele practice,
legate tot mai mult de activitatea
economică concretă. Acelaşi neobosit
cercetător şi erudit Vasile Malinschi ne
semnalează,
astfel,
tehnologia
industrială, chimia aplicată şi studiul
mărfurilor, matematica financiară
aplicată şi tehnica asigurărilor, aritmetica comercială şi algebra financiară,
comerţul cerealelor, prelucrarea şi
comerţul lemnului, comerţul şi legislaţia
petrolului; „aproape toţi titularii acestor
catedre, pe lângă studii temeinice
aveau şi o serioasă experienta, practică
îndelungată în domeniile respective”.
Pe de altă parte, să mai subliniem şi
faptul că la „Academia de Înalte Studii
Comerciale şi lndustriale” din Bucureşti
şi, în general, în instituţiile de
învăţământ
economic
superior
„numărul rnateriilor predate era mult
mai mare decât la orice facultate sau institut de învăţământ superior, iar examenele, seminariile şi lucrările practice
erau obligatorii aproape la toate disciplinele. Comparând programele de
învăţământ atât de bogate – şi avem în
vedere nu numai disciplinele fundamentale de bază precum economia
Politică, istoria economic, istoria gândirii
economice sau, pe un alt plan, bazele
contabilităţii, finanţele, statistica etc.,
desfăşurate pe un an sau chiar pe doi –
cu programele de astăzi, care doar ca
tendinţă se ridică la nivelul celor de
atunci, concluziile privind continuarea,
acum, în condiţii de libertate, a unor
tradiţii valoroase ale învăţământului
nostru economic superior ne apar mai
mult precare decât solide. or, trebuie să
facem mult mai mult. Mai trebuie arătat
că eforturile din Academia Comercială
spre a lărgi, şi, mai ales, a ridica nivelul
învăţământului economic au constituit
un exemplu demn de urmat pentru catedrele de profil economic de la
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Universităţi. Facultăţi de Drept, de la
Politehnici etc. – şi acestea înregistrând
performanţe deosebite. este suficient
să menţionăm numele profesorului de
economie Politică de la Politehnica
bucureşteană, Mihail Manoilescu –
cadru în care se realizează un aparent
paradox, un mare economist român a
fost inginer, fapt asupra căruia urmează
să revenim, şi al asistentului său Constantin Jornescu (pe care l-am „prins”
târziu o perioadă la Institutul Central de
Cercetări economice), al profesorului
Gheorghe Taşcă – transferat doar un
timp la Academia Comercială, a lui V.
Bădulescu, Gh. Strat, Gh. leon etc.
Bine pregătiţi, studenţii în economie,
odată deveniţi licenţiaţi, economişti, trebuiau ei singuri să-şi afle un loc de
muncă, a cărui importanţă, al cărui
rang, prin sârguinţă, puteau fi apoi amplificate. Tocmai în acest sens – pe
lângă importantele activităţi de
publicistică şi cercetare – promovate în
perimetrul Academiei Comerciale, al
instituţiilor de învăţământ superior economic, al catedrelor de profil economic
de la alte instituţii, al unor centre de
studii şi cercetare – în cadrul
preocupărilor economiştilor îndreptate
spre propăşirea propriei profesiuni şi
apărarea drepturilor ce decurgeau astfel pot fi menţionate, cel puţin, două
instituţii cu ţintele amintite: Asociaţia
generală a economiştilor din românia
(AGer) şi Asociatia licentaţilor Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (A.l.A.C.I.), ultima, atunci, mult
mai activă. Printre preşedinţii AlACI-ului
s-au remarcat doi economişti de
seamă, Victor lonescu (tatăl colegului
meu de mai târziu, regretatul nicoară
Ionescu), un mare „director economic”
al Uzinelor Malaxa şi Gh.(Gică) Huber
(amic al tatălui meu) plecat mai târziu,
prin anii ʼ70, în Germania Federală. Dincolo de neajunsurile şi neîmplinirile unor
frumoase intenţii, de restricţii şi limite,
unele pregnante, se poate spune, credem, că spre sfârşitul anilor '30 ne
aflam într-o perioadă „bună” a afirmarii
şi formării economiştilor. Ce va urma?
8.
Ceva mai mult de un deceniu
şi jumătate după război – Al Doilea
război Mondial – va însemna şi în

planul pregătirii economiştilor, al
afirmării lor veritabile, ceea ce timpul respectiv a însemnat pentru întreaga
românie. Adică o cădere abrupt, dramatic, a etaloanelor adevarate, valorice
şi naţionale, înlocuirea lor cu măsuri şi
etaloane din import, exclusiv de la
vecinii demarcaţi, acum, printre altele,
nu de nistru, ci de Prut. „VAe VICTIS” –
fusese titul unei celebre broşuri ce a circulat pe la începutul anilor '40 şi care
atrăgea atenţia asupra promovării doar
a acelor strategii politice ce puteau
îndepărta pericolul rusesc, agresiv,
sălbatic în caz de victorie, carţulie scrisă
de un general (de artilerie), Dumitru
(Mitiţă) Vrăjitoru, bunicul autorului acestor rânduri. Şi aşa a fost. Chiar până la
celebra „reformă a învăţământului” din
1948 sunt îndepărtaţi treptat din Academia Comercială din Bucureşti, şi nu
nurnai, profesori de mare valoare, pe
motive neavând nimic de-a face cu activitatea didactică: presupuse colaborări
cu naziştii, pretinse atitudini favorabile
războiului din est, partizanat politic neagreat de guvernul Groza etc. Pe de alta
parte, în vâltoarea evenimentelor economice, ingrăditoare ale iniţiativei şi
proprietăţii private în industrie, transporturi, agricultură şi altele, pregătitoare ale
naţionalizării de la 11 iunie 1948,
economişti valoroşi, capabili dar
„neadaptaţi” noii ordini ce avea să vină,
sunt „comprimaţi”, sunt efectiv daţi afară
din ministere şi instituţii centrale, pierd
tot mai mult din relevanţa lor
profesională, în primul rând, într-un
mediu ce le va deveni curând din adversar, ostil, inamic. Mircea Vulcănescu
este condamnat la închisoare. Victor
Slăvescu este marginalizat şi purtat
penibil pe drumuri, anunţându-se parcă
drama de mai târziu a acestui strălucit
economist. Finanţistul de valoare Panait
Gheorghiu, fără mijloace ca să trăiască,
„dă” lecţii de engleză etc., etc., etc. Cu
paşi mai anevoioşi sau mai repezi, dar
„sigur”, se vor îndrepta treptat spre
porţile puşcăriilor mii şi mii de specialişti
în economie. Asociaţiile economiştilor,
de sprijin, de protecţie profesională –
AGer, AlACI – practic nu mai există.
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De la Curtea de Argeș continuăm
drumul spre Câmpulung Muscel,
cel mai vechi oraș medieval, dar și
prima reședință domnească
(capitală) a țării românești. Prima
mențiune documentară datează din
anul 1292, apărând recent ipoteza
conform căreia orașul este, de fapt,
atestat documentar încă din 1215.
Între secolele XIII-XVII, a trăit aici o
însemnată comunitate săsească,
odată cu sosirea cavalerilor teutoni
în țara Bârsei. o a doua rută se
îndreaptă din Sibiu spre Brașov,
trecând prin Făgăraș, pe unde nu
putem trece fără să nu facem un
popas pentru a vizita cetatea, al
doilea cel mai frumos castel din
lume după un clasament recent realizat de Hopper (un site dedicat
planificării călătoriilor) și una dintre
cele mai mari și mai bine conservate cetăți feudale din europa de
est, devenită celebră după ce a fost
preluată de Mihai Viteazu și donată
ulterior soției sale, Doamna Stanca.
o vizită în Brașov este oricând
binevenită, iar de aici pe la râșnov,
Bran,
Moeciu,
Fundata,
Dragoslavele ne continuăm itinerariul prin culoarul Bran – rucăr, o
zonă renumită pentru agroturism și
turism rural, de un pitoresc deosebit, până la Câmpulung Muscel.
născut la Măţău (sunt
onorat că sunt consătean cu Domnia Sa), un sat situate la 6 km de
oraș, pe 22 februarie 1903, fiul lui
Bogdan (Bobiță) Mușatescu, avocat, deputat, senator, prefect de
Muscel şi primar de Câmpulung,
Tudor Muşatescu a iubit enorm
oraşul în care s-a format, despre
care spunea sugestiv: “ iubesc
două oraşe: Câmpulungul în care
m-am născut şi Parisul în care am
deschis ochii”. Câmpulungul, oraşul
copilăriei sale, îi datorează faptul că
l-a făcut nemuritor prin rândurile din
"Titanic vals". Aici a urmat Tudor
Muşatescu cursurile şcolii primare
şi trei clase secundare la gimnaziul
care astăzi poartă numele ”Colegiul
naţional Dinicu Golescu”, colegiu
pe care l-am absolvit și eu în anul
1981. Chiar dacă în timpul Primului
război Mondial familia lui Tudor
Muşatescu s-a mutat la Iaşi, apoi în
Capitală şi a fost nevoit să-şi continue studiile la Bucureşti, unde în
1919 a absolvit ”Colegiul Sf. Sava”,
iar mai târziu, în 1924, şi-a luat
licenţa în drept şi litere la Universitatea din Bucureşti, Câmpulungul a
rămas oraşul său de suflet. Pentru
Tudor Muşatescu, piesa de teatru
”Titanic Vals” a însemnat Câmpulungul. Dovada o găsim chiar în "Titanic Vals", opera care l-a consacrat
ca unul dintre cei mai mari dramaturgi români, piesă a cărei
acţiune se petrece chiar în oraşul
său de suflet: "În 1931, la Paris, miam pus în gând să scriu o piesă
care să se numească ”Titanic Vals”
şi a cărei acţiune să se petreacă în
provincie şi, mai exact, în Câmpulungul meu natal, fiindcă, oriunde aş
fi auzit Titanic Vals şi în orice stare
sufletească m-aş fi gândit la mine,
melodia această însemna Câmpulungul, provincia cu oamenii ei buni
şi modeşti sau ridicoli, cu
întâmplările ei vesele sau triste, cu
dramele şi comediile ei publice sau
familiale (...)", spunea Tudor
Muşatescu, la momentul premierei
piesei din anul 1932.
Una dintre cele mai memorabile scene ale celebrei piese
este cea în care modestul său personaj, Spirache necşulescu, îşi

cumpără o pălărie de la prăvălia lui
Măgeanu, a cărui firmă colorată în
albastru, cu reprezentarea imaginii
Titanicului în colţul din stânga - sus,
a devenit şi s-a păstrat ca un simbol
al oraşului, supravieţuind "modernismelor" luminoase care au
răzbit în urbea Titanicului Vals. De
oameni ca Spirache necşulescu funcţionarul de prefectură, cu leafă
mică, soacră ambiţioasă şi copii
mari, care zi de zi împătureşte frumos ziarul şi îşi ia şi din cuierul în
formă de coarne de bou pălăria
prăfuită, cu boruri lăsate şi panglică
roasă, ca să meargă să citească
gazeta în grădina publică, personajul pe care o neaşteptată
moştenire de 50 de milioane de lei
îl aruncă într-o lume pe care nu şi-o
imaginase niciodată pentru el,
Tudor Muşatescu a fost pur şi simplu fost fascinat. "Câmpulungului
ăstuia i-am iubit oamenii şi pridvoarele, burniţele şi parcurile, copiii
şi pensionarii... Am iubit, într-un cuvânt, toată marfa pe care acest
pitoresc şi, pentru mine, unic oraş
de pe lume mi-a oferit-o pe tarabele
lui de soare, în coşurile lui de flori şi
pe pârtiile de săniuş", mărturisea
Tudor Muşatescu despre târgul
adolescenţei sale, pe care l-a făcut
nemuritor în piesa sa de căpătâi.
Dramaturg, prozator si
poet, Tudor Mușatescu a fost
căsătorit cu actrița Kitty Stroescu.
Provenind din familia unui avocat,
dar "contaminat" de înclinațiile artistice ale mamei sale, Tudor
Mușatescu este cuprins de patima
scrisului încă din anii de școală,
compunând epigrame și chiar reviste scrise de mână (Ghiocelul,
Zori de ziuă, Muguri) și o piesă de
teatru, intitulată "Ardealul". A scris
schițe, romane, piese de teatru, dar
succesul i-a fost adus de teatru,
căruia i s-a dedicate trup și suflet, în
calitate de dramaturg, traducător, director de scenă, director și proprietar. A fost colaborator la rampa,
Săptămâna muncii intelectuale și
artistice, Cetatea literară, Adevarul
literar ș.a., membru în comitetul de
conducere al Societății Autorilor
Dramatici români (1945), inspector
general al teatrelor (1930-1940), director al unor companii teatrale:
"Teatrul din Sărindar" (1940, împreuna cu Maria Filotti), "Teatrul Tudor
Mușatescu" (1941-1942), "Teatrul
C. A. rosetti", "Teatrul nostru",
"Teatrul Colorado" (1943-1944).
Criticii l-au considerat un
fidel continuator, în perioada
interbelică, al comediei caragialene
de moravuri (familiale și politice),
prin tipologie, situații și dialoguri spirituale. Debutul scenic l-a avut la
Paris, în 1923, în piesa Focurile de
pe comori. Piesele de teatru ale lui
Mușatescu, cu deosebire comediile Sosesc deseară (1931 - amuzament benign pe seama ticurilor și
prejudecăților provinciale), "...escu"
(1932), comedia în trei acte "TitanicVals"(1933), care reînvie burghezia
românească într-o altă ipostază
istorică (epoca interbelică) și la un
alt diapazon decât acela al satirei
caustice, sarcastice, consacrat
cândva prin I. l. Caragiale, melodrama "Visul unei nopți de iarnă"
(1937), au avut succes și în
străinătate (multe dintre ele au fost
traduse în limbile franceză, engleză,
germană,
italiană,
greacă,
poloneză, cehă etc.), iar ”Titanic
vals” și "...escu" au fost
și
ecranizate.
Printre alte piese de teatru
se numără: Panțarola (1928), țara
fericirii (1946), Madona (1947), Profesorul de franceză (1948), A murit
Bubi (1948), Geamandura (1950),
Burtă Verde (1952), Trenurile mele
(1953), la care se adaugă romanul

Mica publicitate (1935), schițele
umoristice: nudul lui Gogu (1928),
Ale vieții valuri (1932), volumul de
aforisme Fiecare cu părerea lui
(1970) sau cel de versuri Vitrinele
toamnei (1926) și cinci volume de
Scrieri (1969).
Am ales una dintre poeziile satirice “Dedicaţie tatălui meu”,
cu aluzie la anii de studiu: “Domnule
Consilier, de "cules", eu îţi ofer, /
diploma alăturată ca s-o vezi, în
fine, luată. / Ţi-ofer s-o pui în ramă,
în salon sau chiar în cramă;/ să
rămâie mărturie dintr-un veac de
studenţie/ şi urmaşilor să spună c-a
fost lungă, însă bună./ Şi, prin secoli, vară, iarnă,/ praful iernii s-o
aştearnă,/ căci de-o diplomă, e
lege,/ numai praful se alege,/ dacă
nu e la mijloc / şi-o fărâmă de
noroc,/ care-n vremile-astea grele
/se traduce prin... proptele! /nu că
zic, dar vreau să spun/ c-am un
frate cam nebun/ care, ani la rând,
departe /s-a făcut burduf de carte
/şi-a tot strâns cu câtă jale/ cam
vreo trei patalamale./ Foaie verde
trei zmicele,/ ce crezi c-a făcut cu
ele? /Mi le-a arătat tustrele /dumitale şi mămichii /şi-apoi, a făcut pe
ele /ce-a făcut sub pod... Bulichii,/
fiindcă frate-meu săracul/ a aflat
târziu refrenul /că deştepţii merg ca
racul /şi tâmpiţii merg ca trenul/ că
prin "crizele acute" /nu mai pot păşi
pe iţe /şi c-ajungi la ţel mai iute /nu
pe porţi, ci pe portiţe. /Foaie verde
trei scaieţi, /de-aş avea eu doi băieţi
/nu din ăia cu "toptanul" /ci din ăia
cu bucata /ce i-aş face pân' la anul!
/Morala: Pozetiv, dac-aş fi tata!/
Ceva din legendara vervă orală a
autorului s-a păstrat în savoarea
lingvistică a "epistolelor burlești" din
volumul “Doresc ca micile mele
rândulețe” (1945), în sarcasmul
"spiritelor" și "panseurilor", calambururilor și aforismelor parodice din
“Fiecare cu părerea lui” (1970),
inimitabile până la consacrarea unui
gen original numit "mușatisme".
Am selectat dintre acestea o serie,
pe care le consider reprezentative
pentru genul abordat:
“Femeile nu înşeală, compară!”.
”Unii trăiesc gratis, alţii degeaba.”
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”Dacă într-o vorbă îndeşi mai mult
decât încape, devine vorbă goală.”
”De ce prostul e mărginit, când
prostia e nemărginită?”
”Bănuitorul se trezeşte înaintea
ceasului deşteptător, ca să-l controleze dacă sună exact.”
”În fiecare zi de primăvară când vin
rândunelele, pesimistul fredonează
„vezi rândunelele se duc”.
”lanţurile au redactat definiţia
libertăţii.”
”Ideea bine clocită trebuie să facă
adepţi, nu pui.”
”Fost primar, fost prefect, fost senator, fost ministru, conu Mişu a fost
numai un fost.”
”Ca să măsori distanţele, trebuie să
le şi străbaţi.”
”Marele cusur al femeilor este că te
iubesc, totdeauna, când ai altceva
de făcut.”
”nu sunt sensibil la frig. Chiar şi
gerul mă lasă rece.”
”e frumos să fii bun, dar trebuie să
fii şi bun la ceva.”
”numai după invidia altora îţi dai
seama de propria ta valoare.”
”Fericirea se trăieşte numai de la o
clipă la alta. Între ele bagă intrigi
viaţa.”
”laşitatea este sentimentul care nare nici măcar curajul să spună cum
îl cheamă.”
”Plictiseala lungeşte ziua şi
scurtează viaţa.”
”Planta care provoacă insomnii
unora: laurii altora.”
”Minciuna premeditată nu mai e
chestiune de fantezie, ci de caracter.”
”Adevăraţii cai de cursă nu aleargă
pentru premii, ci numai ca să-şi
pună sângele în mişcare.”
”Gloria, când moare, nu face testament în favoarea nimănui.”
”În ziua victoriei, nu uita să-ţi
aminteşti şi de înfrângerile anterioare.”
”nu gloria este efemeră, ci numai
cei ce o au.”
”Amintirile unora se numesc
remuşcări.”
”Fiecare inimă are podul ei cu vechituri, pe care nu se îndură să le
arunce niciodată, dar le scutură din
când în când.”

”Amintirile sunt asemenea cărţilor
din biblioteca ta. Cauţi câte una
când nu mai ai nimic nou de citit.”
”n-am cerut vieţii nimic. Tot ce am
avut, i-am smuls. Şi tot ce n-am
avut, mi-a furat.”
”Cu vremea să mergi în pas, nu la
pas.”
”Una e să crezi şi alta e să fii credul.
Una e să ceri, alta să cerşeşti, şi cu
totul altceva să revendici.”
”Amabilitatea adevărată trebuie să
fie, în primul rând, o chestiune de
caracter şi apoi una de educaţie.”
”nu plânge fără motiv. Şi mai ales,
nu plânge când ai motive.”
”Când ţi se cuvine ceva, să nu ceri.
Pretinde.”
”Viitorul unui om, ca şi al unei lumi,
se construieşte, nu se visează.”
”Te-ai întrebat vreodată câte mâini
au făcut pâinea, pe care, cu una
singură, o duci la gură?”
”Fără mâna omului, omenirea ar fi
trăit în patru labe.”
”Bănuiala e serviciul de spionaj al
oamenilor neînarmaţi pentru viaţă.”
”În fiecare tren al lumii, viaţa circulă
pe compartimente.”
”era atât de urât, încât atunci când
se strâmba, părea mai draguț.”
”Când priveşti marea, gândul o ia în
derivă.”
”Suntem chit, tinere confrate. Dumneata nu mă cunoşti şi eu nu te recunosc.”
”Poţi să fii într-o ureche şi totuşi
foarte serios la treabă: dacă eşti ac.”
”noaptea, viteza gândului circulă în
„ani-întuneric”.
”Şi dacă ai chelit, ce? Parcă pe
lumea asta nu sunt şi vulturi
pleşuvi?”
”Focul sacru nu se aprinde cu chibrituri.”
”numai covoarele se nasc ca să fie
călcate în picioare.”
”Când iei viaţa peste picior, îţi pune
piedici.”
”Citeşte legile cu ochii bine deschişi
şi respectă-le "orbeşte".
”Adevăraţii "magi" moderni nu îşi
mai citesc soarta în stelele de pe
boltă, ci în cele de pe sticlă.”

- urmare în pagina 8 -
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există în circulaţie o serie de
definiţii şi tipologiii ale satului,
provenind din sfera etnografiei,
antropologiei, sociologiei, istoriei sau economiei. Un rol deosebit în relevarea caracterului
complex
al
lumii
rurale
româneşti a revenit Şcolii sociologice de la Bucureşti, campaniile monografice iniţiate,
precum şi studiile publicate ca
urmare a cercetărilor de teren,
având meritul de a face cunoscute elemente centrale ale
ruralităţii autohtone.
Unul dintre studiile de referinţă
privitoare la satul românesc îi
aparţine lui Henri H. Stahl. În lucrarea Contribuţii la studiul
satelor devălmaşe româneşti,
autorul realizează o analiză a
satului
din
perspectivă
sociologică, demersul său, centrat pe chestiunea organizării
sociale, atingând, de asemenea, importante chestiuni legate
de viaţa economică. În baza criteriului organizării sociale, Henri
H. Stahl surpindea existenţa a
două tipuri de sate: satul arhaic
şi satul evoluat. Potrivit lui Henri
H. Stahl, satul arhaic era "un sat
cu o obştie democratică
egalitară, vag colorată gerontocratic, cu o populaţie omogenă
alcătuită exclusiv din băştinaşi,
formând o singură ceată
închisă nebăştinaşilor, folosind
trupul de moşie în devălmăşie
absolută" (Henri H. Stahl, 19501965). Din punct de vedere
economic, satului arhaic îi era
caracteristică
economia
naturală, "dominată de folosirea
prin
muncă
directă
a
pământului, în tehnicile primitive
ale
defrişărilor
şi
desţelenirilor
permanente"
(Henri H. Stahl, 1950-1965).
De cealaltă parte, satul evoluat
presupunea "o obştie înăuntrul
căreia s-au produs diferenţieri
de avere, cu drepturi inegalitare, expresie a unei populaţii
scindate în cete multiple şi categorii sociale diverse, cei bogaţi
începând să domine asupra
celorlalţi membri, cu interese
antagonice, puternic invadată
de nebăştinaşi şi acaparatori locali, care îşi întemeiau drepturile nu pe băştinăşie, ci pe
contracte, ducând o aprigă
luptă socială pentru acapararea
veniturilor şi a fondului de teren
devălmaş" (Henri H. Stahl,
1950-1965). Sub raport economic, satul evoluat se definea
prin practicarea economiei de
schimb şi "a unor tehnici de
lucru permiţând exploatarea an
de
an
a
aceloraşi
terenuri"(Henri H. Stahl, 19501965).
Toate aceste diferenţieri înregistrate între satul arhaic şi cel
evoluat, apăreau ca rezultat,
mai mult sau mai puţin imediat,
al pătrunderii în societatea
românească, a relaţiilor de tip
capitalist, acestea înlăturând
relaţiile de tip egalitar şi valorizând proprietatea privată şi
iniţiativele individualiste. odată
cu pătrunderea modelului capitalist, asistăm la dispariţia satului arhaic, aceasta în condiţiile
în care "în obşti deveneau tot
mai accentuate relaţiile de exploatare, distribuţiile egalitare
ale pământului începeau a se
face din ce în ce mai rar, până
dispăreau cu totul în favoarea
proprietăţii private" (Henri H.
Stahl, 1950-1965).
o clasificare a satului pe criterii
geografice îi aparţine lui romulus Vuia, tipologia propusă in-

satul românesc
cluzând: satul cu case izolate;
satul răsfirat; satul de vale; satul
îngrămădit; satul de-a lungul
drumului; satul dreptunghiular;
satul compact adunat; satul circular; satul radial (romului
Vuia, 1975).
raportându-se la criteriul economic, un alt autor, Valer Butură
clasifica comunităţile rurale în:
aşezări
agrare
(ocupaţia
principală fiind agricultura);
aşezări pastorale (ocupaţia
principală fiind creşterea animalelor); aşezări mixte (cu
ocupaţii agrare şi pastorale)
(Valer Butură, 1978).
Problema
ruralităţii
este
abordată şi de un alt reprezentant al Şcolii monografice de la
Bucureşti, etnograful Mircea
Vulcănescu. Pentru acesta,
satul însemna o "lume-microcosmos – care îşi are legile ei
proprii de formare, la fel ca astrele, şi tot atât de statornice ca
şi ele, născute din trecutul lui,
din rosturile lui spirituale, economice, bine destinate" (Mircea
Vulcănescu, 1980), nucleul
acestei lumi fiind reprezentat de
gospodăria ţărănească, formată
din casa de locuit, din curte,
acareturi şi din grădină sau livada.
După cum se poate observa, indiferent de perpectiva din care
se intervine în demersul definirii
satului/comunităţii rurale, componenta economică ocupă un
loc central.
o analiză complexă a satului,
pornind de la însăşi dimensiunea sa economică, este
întreprinsă de George em. Marica. În cursul său de sociologie
rurală, intitulat Satul ca
structură psihică şi socială
(1948), autorul împarte satele
româneşti în funcţie de criteriul
demografic, economic, geografic, dar şi istoric. Astfel, în
viziunea lui George em. Marica,
din punct de vedere a structurii
populaţiei, comunităţile rurale
erau omogene/neomogene; din
punct de vedere economic,
satele erau fie autarhice, fie
specializate; din punct de
vedere geografic, comunităţile
rurale erau izolate sau neizolate, în vreme ce, din perpectivă
istorică, satele erau vechi şi noi.
În încercarea de a defini ţăranul
român ca şi categorie socialculturală, autorul alege ca şi
punct de plecare principala
ocupaţie a ţăranului: agricultura, considerând aspectul economic
fundamental:

"incontestabil că activitatea
economică
influenţează
substanţial felul de a fi al omului, adică psihologia lui"
(George em. Marica, 2004), determinând
organizaţia,
instituţiile şi în general, structura socială.
referindu-se la particularităţile
economiei ţărăneşti, George
em.
Marica
surprindea
prevalenţa
agriculturii şi a
creşterii vitelor, în paralel cu
practicarea unei multitudini de
îndeletniciri cum ar fi: pescuit,
vânat, cărăuşit, munca la
pădure şi de alte activităţi casnice, însă doar ca şi ocupaţii
anexe.
Deosebit de interesante sunt
consideraţiile autorului privitoare la schimbările intervenite
în comportamentul economic
propriu-zis al ţăranului. Într-o
perioadă de început, ţăranul
manifesta o pronunţată tendinţă
spre autosuficienţă, întreaga lui
activitate economică vizând
asigurarea subzistenţei, în
detrimentul obţinerii de câştig.
De asemenea, pentru ţăran,
pământul
era
valoarea
economică fundamentală, banilor fiindu-le rezervat un rol secundar, iar schimbul fiind
perceput ca act de solidaritate,
nu ca mijloc de creştere a venitului. odată cu pătrunderea
noului spirit economic, ţăranul a
devenit însă preocupat de ridicarea sa economică, fiind caracterizat tot mai mult de
individualism economic.
Tot prin raportare la sfera economicului, George em. Marica
abordează şi problema etapelor
vieţii rurale. Prima dintre acestea era asociată stadiului patriarhal, caracterizat de suficienţa
economică. Stadiul tranzitoriu
releva o restrângere a caracterul autarhic al gospodăriei
ţărăneşti, concomitent cu accentuarea tendinţei de acaparare de pământuri şi
menţinerea unei lipse a
eficienţei activităţii economice.
noul model de viaţă rurală, stadiul evoluat, se caracteriza prin
individualism, tendinţa spre
obţinerea
profitului,
diferenţierea ţărănimii pe criterii
economice, apariţia de noi
funcţii ale satului, pe fondul
mondernizării, al urbanizării. Ultimul stadiu al vieţii rurale era
caracterizat de utilizarea pe
scară tot mai largă de către
ţărani a maşinilor agricole, a
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creditului, antrenarea în activitatea agricolă având la bază
căutarea profitului. Totodată, intervine detaşarea de pământ,
care devine o simplă marfă,
specializarea producţiei agricole, standardizarea şi uniformizarea în materie de
produse şi preţuri, accentuarea
diviziunii muncii (conducând la
creşterea numărului lucrătorilor
non agricoli), dependenţa tot
mai mare de piaţă, pierzânduse astfel total specificul
gospodăriei autarhice.
Un alt subiect abordat de
George em. Marica este şi cel
al caracterului autarhic al agriculturii
ţărăneşti.
Făcând
referire la autarhie, respectiv la
economia ţărănească veritabilă,
autorul reliefa o serie de aspecte caracteristice, pe care le
regăsim în mediul rural, chiar şi
astăzi. Coexistând cu economia
de
piaţă,
economia
de
subzistenţă "nu produce atât
spre vânzare şi schimb, cât
pentru propriile nevoi; ea e în
primul rând o economie
consumativă, adică cea mai
mare parte a produselor
gospodăriei
le
consumă
stăpânul însuşi cu familia sa, el
vânzând numai ce-i prisoseşte"
(George em. Marica, 2004).
Potrivit autorului, acesta era şi
principalul atu al gospodăriei
ţărăneşti, a cărei autarhie o
ţinea deoparte de oscilaţiile
pieţei, crescându-i rezistenţa în
condiţii de criză. Diferenţierea
majoră existentă între întreprinderea ţărănească şi cea
capitalistă era plasată de autor
la nivelul motivaţiei economice.
Astfel, dacă motorul principal al
economiei capitaliste era/este
căutarea profitului, gospodăria
ţărănească de subzistenţă nu
se guverna în baza principiului
rentabilităţii, asigurarea minimului existenţei constituind
pentru
ţăran
o
condiţie
suficientă pentru continuarea
activităţii economice, acest fapt
fiind întâlnit şi verificat, de altfel,
inclusiv la momentul prezent.
nu putem incheia acest articol,
fără a aduce în discuţie
contribuţia la definirea satului
românesc a lui lucian Blaga,
unul dintre cei mai profunzi
susţinători ai lumii rurale autohtone. Contestând societatea
modernă,
mecanizată
şi
cosmopolită, precum şi principalul simbol al acesteia: oraşul,
lucian Blaga s-a orientat către
universul rural, respectiv către

satul românesc, considerat
"creatorul şi păstrătorul culturii
populare, purtătorul matricei
noastre stilistice" (lucian Blaga,
1937).
În concepţia lui lucian
Blaga, satul şi oraşul formau
două entităţi fundamental
opuse, prima dintre acestea
caracterizându-se prin profunzime spirituală, religiozitate, mister, cea de-a doua prin
determinări,
impuneri,
concreteţe şi superficialitate.
referindu-se la calităţile
definitorii ale satului românesc,
lucian Blaga sesiza o anume
lipsă de conformism a acestuia,
fenomenul imitaţiei fiind redus,
în condiţiile în care "fiecare sat
vrea să rămână el însuşi, nu
vrea să dicteze celorlaltor nici
gustul, nici reguli de comportare" (lucian Blaga, 1937).
rezistenţa la tentaţia imitării îşi
găsea explicaţia în aceea că
satul îşi era oarecum "sie-şi suficient", el neavând nevoie de
altceva decât "de pământul şi
de sufletul său şi de un pic de
ajutor de sus" pentru a-şi continua existenţa.
De altfel, această "naivă
suficienţă" se găsea la originea
împietrării, a atemporalităţii satului românesc. Iar capacitatea
de a se eluda influenţelor exterioare, precum şi rezistenţa la
schimbările survenite legitimau
dreptul satului românesc de a
deveni "temelie sigură a unei
autentice istorii româneşti" (lucian Blaga, 1937), respectiv o
alternativă viabilă contra invaziei "de forme confecţionate,
străine şi improprii" (lucian
Blaga, 1937)
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După
„reforma”
amintită,
echivalentă în mintea unora cu o
benefică
sovietizare
a
învăţământului nostru, la Academia
Comercială – devenită Institutul de
Ştiinţe economice şi Planificare V.I.
lenin – epurarea profesorilor şi
cadrelor didactice este continuată
accelerat, în cea mai mare parte
dosarul cu „originea sănătoasă” înlocuind automat performanţele profesionale reale. Totul va purta
pecetea Moscovei. Studiile făcute
în rusia vor deveni, de regulă, un
privilegiu în carieră. Tratate şi cărţi
de valoare sunt interzise, sechestrate, iar linia oficială devine efectiv
ceea ce scrie în cărţile ruseşti sau
traduse din limba rusă. Corifeii:
Marx şi engels, chiar cu mai mult
aplomb lenin, câţiva ani Stalin. În
teorie. În fapt, „Consilierul sovietic”.
Acesta, aflat peste tot, dictează şi
va dicta câţiva ani buni: ce să se
citească, ce să se spună, ce să se
respingă, ce să se admită etc., etc.,
etc. Capitalismul nu mai este nici
măcar studiat, ci numai injuriat, hulit,
este „muribund”, se află „în
putrefacţie”. Vai de el. Sfera
mărfurilor se „restrânge”, mijloacele
fixe – care, „aflate” în proprietatea
privată „permit exploatarea omului
de către om” – sunt scoase automat afară din perimetrul ei, lucrurile nu devin simple, ci simpliste,
dacă nu dramatice, tragice chiar
prin planul consecinţelor. Alte detalii:
pătrunderea în universităţi fără a
avea bacalaureatul, realizarea unor
diplomaţi la „bandă”, prin cursuri pe
termen scurt sau fel şi fel de
echivalenţe; învăţământui superior
este „gratuit”, cei „în graţii” vor beneficia de înlesniri, însă cei cu
„dosare încărcate” vor plăti taxe
considerabil prohibitive şi altele.
Atunci când fabricile şi firmele
naţionalizate au început având ca
directori oameni cu două clase primare – iar aceştia erau consideraţi
dintre cei „cu studii” –, atunci când
simplii croitori au devenit peste
noapte „mari valori universale” sau
atunci când micii negustoraşi de aţă
şi nasturi de pe lipscani sau de
aiurea au ajuns profesori, au ajuns
să gestioneze patrimonii şi să
conducă finanţele întreprinderilor,
calitatea diplomei de economist, o
diplomă atât de căutată, atât de
apreciată altădată, era practic
anulată. De fapt, nu mai era nevoie
de această diplomă, totul se căpăta,
se dădea pe „relaţiile tovărăşeşti
călite în focul luptei de clasă”.
Diploma nu mai interesa...
9. Chiar şi în aceste condiţii, având
în vedere şi unele mutaţii şi
schimbări de orientare – dintr-un
motiv sau altul – intervenite în sfera
politicii, o nouă pleiadă de
economişti, mulţi dintre ei cu dosare
privilegiate – fapt ce va însemna
însă, adeseori, doar „de la ţară” sau
„proveniţi din familiile muncitoreşti”,
ceea ce nu constituia, fireşte, un
păcat, ci dimpotrivă – se vor forma
ca profesori, vor reuşi să ştie şi să
înveţe si pe alţii, vor putea să lucreze cu rezultate. Pe de altă parte,
în condiţiile unor relaxări politice, sociale, restricţionale intervenite treptat au fost integraţi corpului
profesoral de specialitate sau
economiştilor o serie de valori care
putuseră, din fericire, să traverseze
– în viaţă – un timp dintre cele mai
cumplite din istoria româniei. Unele
dintre acestea – de exemplu
Vsevolod
Grabovschi,
fost
preşedinte al „Beton Monier”-ului,
academicianul (inginer) Bercovici
s.a. – vor lucra la Comitetul de Stat
al Planificării ce va deveni, apoi, o
bună perioadă, o instituţie
economică de elita. economia, industria se mişcau în noul sistem
impus ţării prin gestul nesăbuit al

marilor puteri, iar acest sistem avea
nevoie de profesioniştii săi. ei s-au
format, au devenit, în curând, veritabili profesionişti, apţi să înţeleagă,
„să se mişte” în orice mediu economic. o demonstrau şi o vor
demonstra atât cariere prestigioase
realizate în vest de către economişti
– unii chiar tineri – plecaţi din ţară,
cât şi rezultatele, unele de
anvergură, ale industriei, economiei
româneşti de atunci.
Cam după 1963-1964, pentru ocuparea unui post de economist va fi
necesară, din nou, diploma
universitară, chiar dacă aceasta se
cerea numai atunci când postul era
de execuţie, conducerea instituţiilor
şi firmelor rămânând exclusiv
politică. Să mai notăm revigorarea,
cum s-a putut, din mediul
economiştilor ca atare – şi ce mult a
însemnat aceasta – revigorare ce a
debutat în primii ani '60. ea a fost
ilustrată, printre altele, de reiterarea
unor tradiţii valoroase ale gândirii
economice româneşti, de publicarea unor studii privind mari
economişti ai româniei, precum
Aurelian, Xenopol, Marţian, Bariţiu
– mai târziu – a operelor Ior, ca şi a
altora, de publicarea operei economice a lui nicolae Bălcescu, de
publicarea unor studii privind
frământata istorie economică a ţării,
a europei, a lumii, de publicarea
unor lucrări esenţiale în peisajul literaturii economice mondiale, de
afirmarea unor concepţii financiarcontabile valoroase, în domeniul
statisticii, creşterii economice etc. În
întreg acest cadru remarcăm ca
personalităţi acei „reintegraţi” - de
exemplu Gheorghe Zane, Ion Veverca, Victor Jinga, lucian Turdeanu,
Ilie Marinescu – dar şi Vasile Malinschi, roman Moldovan, Aurel Vijoli,
C.Gh. Demetrescu, Gheorghe
Mărculescu sau (ceva) mai tineri
Costin Murgescu, actualii academicieni
n.n.
Constantinescu,
preşedintele mai târziu al A.G.e.r.ului şi şef de şcoală economică, Iulian Văcărel, emilian Dobrescu,
Tudorel Postolache, pe n.S.
Stănescu, Gheorghe Dobre, Sorica
Sava, lvanciu nicolae Văleanu, Ion
Boldur, lonel Blaga, Gheorghe
Şiclovan, Dan Grindea, Avram
rosen, nicolae Marcu, losif Anghel,
Gheorghe Bistriceanu, Cornel luga,
Constantin lonete, Tiberiu Schatteles, Vasile Bozga, Mihai Todosia, D.
rusu, Toader lonescu, Vasile C.
nechita, pe urma academicianul de
astăzi Aurel lancu, Corneliu russu,
Mihai Anastasescu, I. Capanu şi
mulţi, foarte mulţi alţii de
remarcabilă valoare. lovituri vor
primi economiştii în acest timp şi pe
altă cale. Gheorghiu-Dej era –„devenise” – inginer. Chivu Stoica era –
„devenise” – desigur – inginer.
Foarte mulţi dintre „tovarăşi”
deveniseră şi ei tot ingineri. Cum?
– nu o vom discuta în rândurile de
faţă. Cert este – poate că şi în
condiţiile industrializării de atunci
care diminuau sau neglijau o serie
de aspecte ale rentabilităţii – că „se

purtau”, erau la modă inginerii. o
minte obtuză care ocupa funcţia de
preşedinte al Comitetului de Stat
pentru Muncă şi Salarii patronează
şi consolidează nefericita idee ce
susţinea o presupusă inferioritate
intrinsecă a economiştilor cornparativ cu inginerii. Astfel că, de exemplu, dincolo de unele amputări
generale, Ia salarii pentru aceeaşi
funcţie, în aceeaşi instituţie sau întreprindere, dacă postul era ocupat
de un inginer se primeau două
clase (gradaţii) mai mult faţă de
situaţie în care postul respectiv ar fi
fost ocupat de un economist. Ani de
zile au trebuit purtate veritabile,
chiar mult dificile, lupte pentru a fi
înlăturate astfel de aberaţii, fapt
reuşit abia – cu sprijinul direct al presei economice, îndeosebi al echipei
de redactori economişti de la cel
mai important cotidian al ţării – prin
anii '67-'68.
10. „Chibzuinţa pentru viitor vine din
trecut” – arăta Seneca. Să ne
continuăm, deci, periplul, secvenţial,
în „Iumea economiştilor”, de
această dată din perspectiva unui
trecut destul de apropiat, cu toate
avantajele şi dezavantajele pe care
le generează o astfel de abordare.
Aşadar, prin anii '61-'64 deveniseră
„la modă” teoriile „integrării socialiste”. În fapt, acestea reprezentau
susţineri teoretice ale unor încercări
ale UrSS-ului şi ale altor ţări dezvoltate din sistem de a-şi crea – în
condiţiile în care în mod corect şi
prin negocieri luase naştere Piaţa
Comună etc. – noi avantaje economice în dauna „statelor socialiste”
mai puţin dezvoltate, de a obţine,
într-o perspectivă mai lungă, noi şi
însemnate resurse, bogăţii, teritorii
chiar. răspunsul economiştilor
români – evident că el purta şi o determinare şi o finalitate politica – a
fost repede elaborat. S-a ales,
printre altele, formula unei broşuri
editată
de
revista
„Viaţa
economică” ce avea în fruntea sa
pe Costin Murgescu. o broşură ce
cuprindea atât articolul-studiu al
profesorului sovietic Valev – unul
dintre „integraţioniştii socialişti” ce
promova ideea unui „complex” economic integrat constituit dintr-o parte
din românia („ceva” Moldova,
„ceva” Transilvania, „ceva” Dobrogea, „ceva” Muntenia) „ceva” parcă
din r.S.S. Moldovenească, „ceva”
din Bulgaria etc. – cât şi un articol
replică – foarte critic al specialiştilor
români (nesemnat) ce „demonta”
punct cu punct susţinerile specialistului de la răsărit. la această replică
au lucrat atât Costin Murgescu cât
şi alţi economişti de reputată valoare în acea vreme, demonstrându-se şi profunzimea analizei
şi interpretării şi capacitatea de
reacţie a unei veritabile şcoli economice în consolidare. Mulţi ani
apoi se vor ralia acestei şcoli de
gândire şi susţinere economică
numeroşi economişti, teoreticieni,
practicieni de la Institutul de
Cercetări economice, de la A.S.e.
Bucureşti, de la Facultăţile de Ştiinţe
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economice ale Universităţilor din
Cluj, laşi, Timişoara, Craiova s.a.,
din ministere, din numeroase
instituţii şi întreprinderi etc.
Se reconstituise, în fapt, un sistem
de gândire economică – desigur, în
condiţiile de timp date, limitate, a
căror determinare efectivă nu
aparţinea ca atare românilor – în
spiritul unor bune tradiţii ale gândirii
economice româneşti, raportânduse acestea la europa şi la lume, la
trecut, prezent şi viitor. Se amplifică
numărul de publicaţii economice
devenite adevăraţi fermenţi ai
economiei. Aici se puteau expune –
deseori cu preţul cunoscut – puncte
de vedere pertinente, dezbaterea
de idei dobândea consistenţă, diversificare, orizont.
Să ne gândim, mai întâi, la paginile
şi rubricile economice din ziarele
centrale, deseori bine scrise, cu
conţinut, demonstrând o profundă
dezbatere de idei economice reale,
veritabile. Cei care au lucrat aici sau afirmat apoi, mulţi dintre ei, ca
reale personalităţi ale domeniului, în
economie.
Astăzi, în condiţiile economiei de
piaţă, apar publicaţii de interes şi
rezonanţă, cu rol esenţial în evoluţia
noastră economică, cum sunt,
bunăoară, „Tribuna economică”,
„economistul”, oficiosul atât de
necesarului şi reînfiinţatului AGer,
la început gazetă şi pe urma cotidian economic; ulterior apar revistele
„Capitalul” şi „Adevărul economic”,
pe urmă „revista economică”, “euroeconomia XXI” etc. nu
intenţionăm, desigur, nici să facem
clasificări – nici nu putem de altfel,
nu avem elementele în acest cadru
– şi nici să facem o înşiruire de
nume. Am redat doar unele crâmpeie – o privire, deci, incompletă –
dintr-o viaţă economică şi
zbuciumată şi tumultoasă, a cărei
valoare nu a fost şi nu va putea fi
anulată de acţiunea aberantă –
atunci când a fost sau este încă – a
factorului politic. Alte incursiuni întrun spaţiu şi atât de pretenţios şi atât
de sensibil ni se par, acum, inoportune.
11. o altă chestiune, acum, de
această dată oportună. Mulţi ani
probele de admitere la A.S.e.
Bucureşti – ca şi la alte instituţii de
învăţământ superior economic – au
fost relativ precare în raport cu
exigenţele profesiei de economist.
Se „dădeau” examene la
„Constituţie” şi la „Geografie”, dar nu
la „economie Politică”. Abia prin anii
'60 a fost introdusă ca probă de admitere „economia Politică”, lucru
firesc având în vedere unde se
„dădea” admiterea: nu la „Drept”, nu
la Facultatea de Geografie, ci la Academia de Studii economice. În
mod paradoxal, însă, după
revoluţie, atunci când speranţele
tuturor au dobândit o bază reală,
când îmbunătăţirea procesului de
învăţământ – economic în speţă –
putea deveni – şi a devenit chiar, în
bună măsură – un fapt notabil, examenul
de
admitere
în

învăţământul superior economic, la
„economie Politică”, a fost aşezat,
opţional, lângă cel de „Geografie”.
Cum aşa? Să fim limpezi:
considerăm „Geografia” o disciplină
importantă, frumoasă, pasionantă
chiar, dar mai ales pentru cei care
vor să devină geografi. Şi pentru
economişti poate fi privită astfel, dar
numai în postura de hobby. oare
cum va putea un candidat reuşit la
examenul de admitere în
învăţământul superior economic, cu
geografia, să ţină pasul în anul I de
studii – şi cât de important este
acest an – cu cel care a „Iuat” admiterea dând examenul la
„economie Politică”? răspunsul
este implacabil: nu va putea. nu va
putea chiar dacă ambii studenţi vor
promova anul I de facultate. Sunt o
serie de cunoştinţe economice care
în anul I se acumulează, se
proiectează pe ceea ce s-a acumulat anterior, în liceu, la economie
Politică. or, dacă nu s-a acumulat
decât puţin, puţin se va adauga.
Înţelegem şi interesele şi distinşilor
geografi, dar sunt lucruri peste care,
totuşi, nu trebuia, nu trebuie să se
treacă. Faptul că în învăţământul
superior economic se face geografie, în speţă geografie cu un
profil economic mai accentuat, nu
înseamnă cu nici un chip că Ia admiterea în această formă de
învăţământ trebuie să reuşească
cei care sunt indiferenţi în raport cu
economia, dar sunt pasionaţi după
geografie. este drept, în ultima
vreme lucrurile s-au îndreptat.
În sfârşit, un ultim aspect. Se pare
că – totuşi „ofensiva tehnicii” aspra
economiştilor, începută demult,
continuă într-un fel şi astăzi. Altminteri cu greu s-ar putea explica
preocupările acelor distinşi tehnicieni convertiţi peste noapte spre
domeniul predării economiei
Politice, spre domeniul – cum atât
de nepotrivit se foloseste adeseori
– „economiei Generale”. Şi managementul, mai ales al sistemelor
de producţie, şi chiar marketingul,
acesta din urmă, credem, numai
într-o anumită măsură, pot fi – şi
chiar sunt – discipline intrinseci şi ingineriei –domeniu profesional minunat, atât de larg şi generos. Dar
economia Politică, Doctrine economice, disciplinele strict financiare,
contabile cu siguranţă că nu sunt.
Se pricepea oare,în mod nemijlocit,
Anghel Saligniy astfel sau marele
Gogu Constantinescu, inventatorul
sonicităţii,
avea
astfel
de
preocupări? Să mai notăm un aspect. Inginerul Mihail Manoilescu a
devenit – a fost recunoscut – un
economist de mare rezonanţă
numai după ce a scris câteva lucrări
economice cu ecou în toata lumea,
şi nu înainte. De altfel, tipul nostru
„de piaţă” se pare că va face „pace”
şi în acest domeniu. nu va mai
conta prea mult „diploma”, ci priceperea de a face ceva, din punct
de vedere economic, de a gestiona
averi şi patrimonii şi de a le amplifica.
- va urma -

gheorghe bistriceanU

costin mUrgescU
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rememorări

Conf. Univ. Dr. Virgil nicUla,
Ulbs
urmare din pagina 1
”În drapelul unei naţiuni flutură
sufletul colectiv al neamului.”
”nu vreau să mor până nu termin
de trăit!”
”Viitorul te trage de mână şi trecutul de mânecă.”
”Dragostea: bătăi de inimă pentru
dureri de cap; sentimentul care
vine în galop şi dispare în vârful
picioarelor.”
”De la 50 de ani încolo, la bărbat
inima se numeşte cord şi la femeie, talia se numeşte şale.”
”Bărbaţii cu burtă sunt ca pantalonii cu genunchi.”
”nu lătra, dacă nu eşti câine.”
”Când vorbeşte vinul, nu-ţi mai
tace gura.”
”nopţile pierdute au zile
numărate.”
”e mai greu să taci decât să nu
spui nimic.”
”există o femeie care te
obsedează o viaţă întreagă:
următoarea!”
”Ca să ajungi în rândul oamenilor,
trebuie să intri, nu să te strecori.”
”Adevărul circulă numai cu fruntea sus. Când şi-o pleacă, a trecut de partea adversă.”
”În fiecare tren al lumii, viaţa
circulă pe compartimente.”
”Toate examenele universitare mi
le-am pregătit în Cişmigiu. Aşa că
ar fi fost drept ca, pe diploma de
licenţă, să mi se fi scris: licenţiat
în litere, Filozofie şi... Cişmigiu!”
”Femeile cu trecere se trec repede.”
”Umorul e mesagerul râsului. Îl
scoate în public.”
”Viaţa e ca şi cartea: un text între
două coperte.”
”Cel mai greu lucru e să ştii să tai,
nu să ştii să scrii.”
”Toate privighetorile sunt fete
mari. După măritiş se transformă
toate în ciocănitori.”
”Fiţi tari, rozelor. nu vă daţi în
vânt, după orice adiere.”
”Florile fără parfum n-au caracter.”
”Când lupţi numai pentru tine, rişti
să devii prizonierul tuturor.”
”nu îţi băga nasul, unde... îţi
fierbe oala.”
”Prima dragoste e ca primul
pahar de şampanie: o spumă

care te costă mult.”
”Fericirea se trăieşte numai de la
o clipă la alta. Între ele bagă intrigi
viaţa.”
”Viaţa e un ţipăt între două tăceri.”
”Sunt două feluri de scriitori: unii
citaţi şi alţii citiţi.”
”Prostia şi inteligenţa au ceva
comun: capul.”
”Singura viaţă viitoare în care
cred este cea pe care o am de
trăit.”
”Bătaia e pedagogie ruptă din rai
pentru frânt şalele pe pământ.”
”natura se contemplă, pământul
se lucrează.”
”nas are toată lumea. Fler numai
unii... când nu sunt răciţi.”
”era atât de zgârcit, încât,
noaptea, lătra în curte ca să facă
economie de câine.”
”Unui măgar, când îi spui asin,
este ca şi cum în loc de "mă", i-ai
spune "domnule".”
”Ia viaţa de piept. nu ca s-o
trânteşti, ci ca să-i auzi mai bine
inima cum bate.”
”De când s-au amputat aripile
poeţilor adevăraţi, au început să
scrie toţi ciungii literari.”
”Mai bine iepure şchiop în
pădure, decât vulpe argintie în
vitrină.”
”Proştii sunt ca hărţile: spun tot,
dar la scară redusă.”
”Cel mai mare trişor din lume e
dragostea: te fură din ochi.”
”Geniile se nasc rar. În schimb,
nu mor niciodată.”
”Un om fără amintiri e ca un cimitir în care numele morţilor lipsesc
de pe cruci.”
”Publicul de teatru se împarte în
două: cei care se duc să vadă şi
cei care se duc să fie văzuţi.”
”De ce, pe listă, la restaurant,
scrie că toate fripturile sunt de
vacă şi nici una de bou?”
”Fiind atât de preţioasă, viaţa trebuie plătită scump.”
”Viaţa nu se priveşte pe gaura
cheii; se priveşte drept în ochi.”
”În viaţă poţi ajunge pe picioarele
tale, din piedicile puse altora.”
”Aceeaşi talangă nu sună la fel
pe pieptul unui taur şi la gâtul unui
bou.”
”entuziasm şi înţelepciune sunt
noţiuni incompatibile. Cât priveşte
înţelepciunea, ea nu există în
stare pură.”
”Fiecare trebuie să fie propriul
său bijutier.”
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”Vârsta matură: când vezi o femeie goală şi ţi-e teamă să nu
răcească!”
”Cele mai dragi amintiri ale florilor
bătrâne sunt fluturii tinereţii.”
”Sunt oameni care se târăsc ca
omizile până ajung să se îmbuibe
din frunzele pomilor în care s-au
urcat”.
În aceeași notă se înscriu și
definițiile din dicționarul umoristic:
Amor: maladie care te trânteşte,
sănătos, la pat; Adulter: căsnicie
cu dublă tracţiune; Amnezie:
memorie uitucă; Aplauze: perechi
de palme care te omagiază;
Bătrân: persoană care începe să
se termine; Infidelă: cea fidelă altuia; Y: praştia alfabetului; Poet:
mâncă-rime; Ştofă: țesătură care
se poartă pe dinăuntrul omului;
Calambur: balul mascat al vorbelor serioase; Acadea: fată dulce;
Taciturn: turn tăcut; obicei:
tradiţie pe cont propriu; Atent: aşa
cum e soţul cu alte femei; Maică:
femeia care a pus cruce inimii;
Abracadabrant: cuvânt care face
pe nebunul; Ştab: om până la
care te ridici aplecându-te;
Madonă: fată mare cu copil mic;
Antologie: ghiveci de lauri; Ghicitoare: persoană care vede,
prevede şi străvede că eşti prost;
ramolit: bărbat care se gândeşte
la femei, numai pentru a se
răzgândi; Absint: Toulouselautrec-ul băuturilor franţuzeşti;
Afecţiune: dragoste care şi-a
aranjat drepturile la pensie; Tact:

ceea ce trebuie să ai ca să nu
strici ritmul în căsnicie; Avocat:
vorbă multă, bogăţia omului;
Votcă: băutură cu cizme ruseşti;
Fabulă: animale care învaţă pe
oameni cum să se poarte în societate; lacrimi: perle de cultură
personală; opărit: fiert pe
dinafară şi ars pe dinăuntru; Fanfaron: curcan care se laudă că
tată-său a fost struţ şi mamă-sa,
pasăre Phoenix; Fă: bă, cu fustă;
Adoraţie: iubire supra-alimentată;
est: cel mai răsărit dintre punctele
cardinale; Bis: un cuvânt care nu
mai are niciun sens pentru
bărbaţii care au trecut de 50 de
ani; Sărut: bomboană care se
consumă cu două guri dintr-o
dată; Meridianele: bretelele globului pământesc, ca să nu-i cadă
ecuatorul în vine; Cerb: unul
fericit că e încornorat; Baniţă:
pălărie modernă pentru tărâţele
din cap; Mozaic: pietre care se
înţeleg perfect între ele; Gondolă:
birjă cu lopeţi la roate şi cu calul
tenor; Mumie: femeie bine
conservată, până la adânci
tinereţe; Perdea: fereastră după
care fetele bătrâne stau la poartă;
Vis: viaţă de rezervă; Ibovnic:
schimbul doi într-o căsnicie;
Harem: visul soţului după ce s-a
certat cu nevasta şi doarme pe
canapeaua din sufragerie; Haine:
pseudonimele nudului; Album:
cimitir cu morţii afară; Sifon: apă
cu nervi; Burlac: joc de cărţi din
care lipseşte dama; Parastas:

onomastica decesului; Parfum:
memoriile florilor galante; Gâgă:
filozof român profund, dar adânc;
Prostie: creieri cu intermediari
excluşi; Idilă: dragoste verticală;
Balet: artă călcată în picioare; Femeie: enigmă care spune tot;
Căsătorie: singurătate în doi;
evlavios: persoană a cărei
bibliotecă se compune din cele
douăsprezece
evanghelii;
Mireasă: alba care îţi face zile
negre; Soţi: condamnaţi la somn
comun, dar la visuri separate;
Ginere: candidat de-o seară la
coroană de împărat bizantin;
Decolteu: aeroport pentru aterizarea privirilor şi decolarea
dorinţelor; X: eternul necunoscut;
Zicală: vorba care se ţine de cuvânt; Zvon: știre în neştire;
Justiţie: oarba care vede ce face;
Alcool: reformator religios care
transformă pe Dumnezeu în
dumnezeii mă-sii; Abandonat: soţ
a cărui nevastă a plecat "la
mama"; Actriţă: femeie cu Thalie;
nevastă: persoană care te
încântă o lună şi te descântă
toată viaţa; omidă: fluture
căsătorit; Şifonier: spaţiu locativ
pentru cei prinşi la nevestele altora; Actorul: unul care spune pe
dinafară ceea ce alţii simt pe
dinăuntru; Taurul: fost viitor bou;
Mămăligă: istoria românilor la
ceaun; Fante: valetul damelor
de... pică; Perucă: proteză la cap;
Inel: prima verigă din lanţul
căsniciei;
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